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Latupirtin luonto inspiroi!

Taiteilija Ulla Tuulos

https://mikkelinlatu.suomenlatu.org
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Mikkelin Latu ry:n hallitus vuodelle 2021
Varsinaiset jäsenet

puhelin

sähköposti

Marttila Anja, puheenjohtaja

040 745 9965

anjakaarina.marttila@gmail.com

Hiltunen Kari

045 844 9994

kj.hiltunen@surffi.fi

Huhtinen Eeva

0500 187 570

eeva.huhtinen@hotmail.com

Kemppi Jouni

0440 178 701

jouni.kemppi@surffi.fi

Lipsanen Heino

0440 651 615

heino.lipsanen@gmail.com

Petäjä Jarmo

050 336 2708

jarmo.petaja@pp1.inet.fi

Piispa Esko

050 527 4783

esko.piispa@surffi.fi

Suutari Pirkko, varapj.

044 337 0210

pirkko.suutari@gmail.com

Tikkanen Hilkka

0400 574 703

tikkanen.hilkka@gmail.com

Hämäläinen Birgitta, sihteeri

044 539 1341

birhoo@gmail.com

Kivinen Jarmo

0400 253 674

kivinen.jarmo@pp.inet.fi

Makkonen Irma

050 411 4563

irma.makkonen@gmail.com

Piilemä Arja

050 514 6438

arja.piilema@outlook.com

Varajäsenet

SUOMEN LADUN ARVOT
TOIMINTAMME PERUSTANA
•
•
		
•
•
•
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Kaikilla on oikeus ulkoilla
Ulkoilemme hyvinvoivassa ympäristössä
nyt ja tulevaisuudessa
Tietomme ja toimintamme ovat kaikille avoimia
Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen
Olemme rohkeita kokeilemaan uutta ja uudistumaan

Puheenjohtajien mietteitä
”Aikansa kutakin, sanoi pässi, kun päätä
leikattiin”.
Puheenjohtajaurakkani
yhdistyksessä
alkoi vuonna
2013 värikkään kokouskiemuran
jälkeen. Olin
jo sitä ennen ollut useita vuosia aktiivina latulaisena toiminnassa mukana,
joten en ihan tuntemattomaan hypännyt. Paremmin olin ollut harrastamassa
omia mieltymyksiäni. Niin kuitenkin
päädyin vastuunkantoon. Vuodet
kuluivat nopeasti mukavien ja aktiivisten liikkuvien ihmisten kanssa yhteisiä
asioita hoitaessa. Toteutettiin monia
uusiakin asioita ja onnistuttiin yleensä
melko hyvin. Yhdistys sai näkyvyyttä
ja sitä opittiin tuntemaan kaupungin
ulkopuolellakin. Siitä kiitokset kaikille
tekijöille, talkoolaisille, harrastajille ja
yhteistyötahoille. Seitsemän vuotta on
hyvä jakso ihmiselämässä. Se muodosti
yhden tärkeän rakennuspalikan omassa elämäni kaarisillassa. Siinä on hyvät
tartuntapinnat ystäviin ja ympäristöön
ja harrasteisiin. Nyt on sitten aika sovittaa sillan loppupään puuttuvat palikat
kohdalleen, ennen kuin koko kaari on
valmis. Kiitän kaikkia mukana olleita
rikkaista vuosista ja mukavista hetkistä
Toivon jatkavalle puheenjohtajalle,
Anjalle jaksamista, terveyttä ja ideoita
toiminnassa ihanien ihmisten ja asioiden parissa. Olkoon mottoni itselleni ja
muille: ”Nokka pystyyn ja kohti uusia
seikkailuja!”
Seppo T.

Kiitos niin Seppo
kuin monet muutkin kannustuksesta
ryhtyessäni hoitamaan
puheenjohtajan pestiä
kesäkuun yleisen kokouksen jälkeen. Tämä
vuosi on ollut monella
tapaa erilainen meidän
jokaisen elämässä. Tapahtumia on siirretty
hamaan tulevaisuuteen tai peruttu kokonaan; onneksi paljon on
myös voitu toteuttaa. Olemme toiminnallamme saaneet aikaan monta iloista reissua niin
patikoiden kuin pyöräillen, polkujuoksijat ovat
aktiivisesti edistäneet lajia ja melojat nauttineet
vesielementistä. Hiihtokaudesta emme juuri
nauttineet. Kiitos kaupungin liikuntatoimen
ensilumen ladulla päästiin sentään hiihtämään.
Niin myös parhaillaan. Toivotaan, että pian
saadaan lunta niin reilusti, että latuverkostoa
päästään kunnostamaan ja saamme Latupirtin
kahviotoiminnankin käyntiin. Onhan se meidän
tulolähteistämme yksi tärkeimpiä.
Mikkelin Ladulla on jäseniä yli 1200 ja heitä
löytyy n. 40 eri paikkakunnalta. Mitä latulaisuus itse kullekin merkitsee, minkälaiseen
toimintaan haluan osallistua, olenko valmis
talkoisiin??? Siinä kysymyksiä, joihin toivon
myös vastauksia. Ottakaa yhteyttä joko minuun
tai hallituksen jäseniin, sillä jokainen jäsen on
meille tärkeä voimavara. Teistä löytyy se virta,
joka vie toimintaamme eteenpäin!
Nyt kädessäsi oleva tiedotelehtinen kertoo
lähiajan suunnitelmistamme. Huomaat, että
lajeja ja tapahtumia on paljon ja uusia odottelee ideapankissa.
Tule mukaan ja tuo kaverisikin tutustumaan toimintaamme. Yhdessä me luomme ikimuistoisia
hetkiä ja kokemuksia ilon pilke silmäkulmassa.
Onnea matkaan alkavaan vuoteen 2021!
Anja M.
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Eri toimintojen yhdyshenkilöt 2021
Lentopallo
Povelainen Seppo
0400 651 727
Pyöräily
Petäjä Jarmo
050 336 2708
Retkeily
Siiskonen Juhani
0500 237 530
Melonta
Toivanen Antti
040 823 0621
Hiihto
Petäjä Jarmo
050 336 2708
Polkujuoksu
Soivanen Satu
040 734 7788
Kyykkä, petanque Hotokka Eero
040 510 7347
Retkiluistelu
Kivinen Jamo
0400 253 674
Kävely, sauvakävely, lumikenkäily, geokätköily
Piispa Esko
050 527 4783
Perheliikunta
Piilemä Arja
050 514 6438
Latupirtin emännät Tikkanen Hilkka
0400 574 703
Piskonen Leena
050 524 5174
Latupirtin isäntä
Piispa Esko
050 527 4783
Latupirtin varaukset Anja Marttila
040 745 9965
Majatoimikunta
Seppo Puntanen
0400 863 407
Outamajan isäntä
Uimi Matti
040 577 2439
Talous
Mikkelin Tilitoimisto Oy

seppo.povelainen@gmail.com
jarmo.petaja@pp1.inet.fi
juhani.siiskonen@surffi.fi
antti.m.toivanen@gmail.com
jarmo.petaja@pp1.inet.fi
satu.soivanen@gmail.com
eero.hotokka@surffi.fi
kivinen.jarmo@pp.inet.fi
esko.piispa@surffi.fi
arja.piilema@outlook.com
tikkanen.hilkka@gmail.com
esko.piispa@surffi.fi
anjakaarina.marttila@gmail.com
seppo.puntanen@gmail.com
matti.uimi@gmail.com

Latupirtin osoite : Latupirtintie 32, 50670 Otava (huom. navigaattori ei opasta perille oikein,
ajo Korpikoskentie 33 risteyksen kautta, missä on tien laidassa vihreä ja
punainen merimerkki)
Latupirtin puh.: 0400 426 460 (käytössä hiihtokaudella)
Sähköposti:
mikkelinlatu@gmail.com/mikkelinlatu
Facebook :
www.facebook.com/mikkelin latu
Ladunhoito :
Mikkelin kaupunki, www.mikkelin.fi/ladut
Pankkiyhteys:
FI73 5271 0440 1835 65

Mikkelin Latu
toivottaa kaikille
liikunnallista
Uutta Vuotta 2021!
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Mikkelin Latu ry:n tapahtumia vuodelle 2021
Tammikuu
ke 13.1. klo 14-18

Suksien kokeilu ja voiteluopastusta/Suksistudio Mikkelin Golfkenttä

su klo 9-10

Retkiluistelu

Hänninkenttä

ma klo 19.30-21.30 Lentopallovuorot ma ja pe
pe klo 17.30-19.30

Launialan koulu
Sairilan koulu

su 31.1.

Susiniemi Hiihto/Latupirtin 20v.-tapahtuma

Latupirtti

Helmikuu
la 13.2.

Savonia Hiihto

Latupirtti

su 21.2.

UlkonaKuinLumiukko

Kaihu

Maaliskuu
ke 3.3.

Soihtuhiihto

Kalevankangas

su 7.3.

Perheliikuntapäivä

Latupirtti

ke 24.3.

Mikkelin Latu ry:n kevätkokous

Huhtikuu
3.-10.4.
10.-17.4.
24.-25.4.

Lapin hiihtoviikko 14
Lapin hiihtoviikko 15
Rakastu Retkeilyyn kurssi

Äkäslompolo
Saariselkä
Latupirtti

Toukokuu
ma 3.5.alkaen klo 18- Maanantaipyöräilyt
to 6.5. alkaen klo 13- Senioripyöräilyt

Marskin aukio
Urheilupuisto

la 8.5.

Kesäkauden avaus

Urpola

17.-21.5.

Kevätretkiviikko päiväkodit/koululaiset

Kalevankangas/ Latupirtti

la 22.5.

Puumalan Norppapolku patikointi

Puumala

Polkujuoksu läpi kesän
ti klo 18-19.30

Kyykkä/Petanque

Rantakylä

Talkoolaisten virkistyspäivä
su 6.6.

Majavamelonta

Virtasalmi

Valtakunnallinen Kävelytempaus
Kesäkuu
12.-18.6.

Suomi Meloo

Jyväskylä- Ruotsinpyhtää
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Valtakunnallinen Kävelytempaus
Kesäkuu
12.-18.6.

Suomi Meloo

Jyväskylä- Ruotsinpyhtää

su 13.6.

Hyvinvointia luonnosta-kiertue

Urpola/Kaihu

19.-20.6.

Pitkä pyöräilymatka Mikkeli-Haukivuori- Naarajärvi (Pieksämäki)- Mikkeli
n. 180km

Heinäkuu
la 3.7.

Patikointi PieksämäenVedenjakajareitistö

Pieksämäki

ke 14.7.

Patikointi Suomenniemen Saarajärvi

Suomenniemi

20.-21.7.

Melontaretki Saimaan vesistössä

23.-25.7.

Retki Petkeljärven kansallispuistoon

9./10.-11.7.

Pyöräily Puumalan saaristokierros/Saimaan saaristoreitti

Elokuu
vk 32

Pyöräilyn viikkoretki Länsirannikolle

28.-29.8.

Nuku Yö Ulkona

Ilomantsi

Latupirtti

Syyskuu
ma 6.9.

Päätöspyöräily

Latupirtti

11.-18.9.

Ruskamatka Lappiin

Äkäslompolo

ma 13.9. alkaen Sauvakävely
su 26.9.

Patikointi Anttolan Hiidenpolut/Enkelinpesä

Anttola

Suomen Ladun valtakunnallinen polkujuoksukiertue
Muuta toimintaa: maastopyöräily tulee mukaan toimintaan
retkiluistelua jäätilanteen mukaan luonnon jäillä lähiseuduilla
geokätköilyä, toiveiden mukaisia patikkaretkiä
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On aika ilmoittautua
HIIHTÄMÄÄN ÄKÄSLOMPOLOON JA SAARISELÄLLE
Viime talven peruuntuneet hiihtoreissut eivät meitä lannista. Tulevana kevättalvena on
kaksikin mahdollisuutta lähteä pohjoisen hangille!
Äkäslompoloon 3.-10.4.2021 (viikko 14)
Majoitusvaihtoehdot:
Lomakeskus Seidasta varattu 4x4hengen mökkejä hintaan 613€/hlö sisältäen täysihoidon. Mökkien varustukseen kuuluu Wi-Fi, oma sauna, takka, WC, pienoiskeittiö, 32”TV,
CD-soitin, vaatteiden kuivauskaappi, makuuhuoneet ja oma puuvarasto verannalla.
Lapland Hotels Ylläskaltiosta on varattu majoitusta:
966€/ yksi henkilö
saunallisessa huoneessa
602€/hlö saunallisessa
huoneessa, kun kaksi
majoittujaa,
539€/hlö saunallisessa parvihuoneessa, kun 3 majoittujaa,
483€/hlö saunallisessa parvihuoneessa, kun 4 majoittujaa
Hintaan sisältyy majoitus, buffetaamiainen, puolihoitopäivällinen, sis.pääsy LH Äkäshotellin tanssiravintolaan sekä LH Äkäshotellin kuntosalin,
hotellisaunan ja uima-altaan käyttö aukioloaikojen puitteissa.
Edestakaisen bussikuljetuksen hinta n.100€/hlö.

7

Saariselälle 10.-17.4.2021 (viikko 15)
Holiday Club Saariselkä
819€/hlö yhden hengen huone
539€/hlö kahden hengen huone
Lisävuode 364€/hlö
Hinta sisältää majoituksen, aamiaisen ja puolihoitopäivällisen buffetista
7 vrk sekä kylpylän käytön aukioloaikoina.
Edestakaisen bussikuljetuksen hinta n.110€/hlö.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 15.1. mennessä
anjakaarina.marttila@gmail.com tai 040 745 99 65.
Tervetuloa matkaan mukaan!!!

LUNTA ODOTELLESSA
Rantakylän ensilumen ladulla ovat innokkaimmat hiihtäneet jo satoja kilmetrejä
meidän tavallisten suksijoiden odotellessa luonnonlumia ja latukoneita.
Vuosikausia olemme yhteistyössä Suksistudion kanssa järjestäneet suksien esittely- ja huoltoillan. Viime tammikuussa vaihdettiin kokoontumispaikaksi Mikkeli
Golf olettaen, että kentällä olisi latu ja näin pääsisimme suksia myös kokeilemaan.
No, ei ollut lunta, mutta vinkit niin huoltoon kuin voiteluunkin saatiin.
Yritetään uudestaan! Tervetuloa ke 13.1.klo 14-18 kuulemaan, näkemään ja
toivottavasti myös kokeilemaan hiihtomaailman uusimmat trendit!!!
Suksistudio kahvittaa tuttuun tapaan osoitteessa Mikkeli Golf Lentokentänkatu 1.

LATUALUEEN TALVINEN RETKIVIIKKO KIILOPÄÄLLE
Savo-Karjalan latualue järjestää retkiviikon Kiilopäälle 20.-27.3.2021. Ohjelmassa
luvassa mm. lumikenkäretkiä, talvipyöräilyä, tutustumista tunturihiihtoon, pitkä
hiihtoretki....
Majoitus hostelli Ahopäässä 2-4 hengen huoneissa. Pakettiin kuuluvat myös ruokailut: aamiainen, retkieväät ja päivällinen.
Retkiviikon hinta 390€/hlö. Lisäksi vastuujärjestäjän Olavin Retkeilijöiden kulut
20€/hlö ja läskipyörän vuokra 30€ - 40€/hlö. Tunturisuksien vuokra on 100€/vko
tai 28€/retken aika.
Matkat pyritään tekemään kimppakyydein.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jukka Virta jtv.virta@gmail.com puh. 0400 233 037
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ULKONA KUIN LUMIUKKO
Totta se on, vaikka lunta ei vielä maahan ole liiemmin leijaillut: UlkonaKuinLumiukko -kiertue rantautuu su 21.2. klo 10-13 Kaihun ja
Mikkelipuiston alueelle!!!
Tapahtuma noudattelee edellisvuosien ”Änkkäri”-kaavaa tarjoten perheille monenlaista puuhaa lumiukkojen rakentelusta hiihtoon, lumikenkäilystä ritsoihin, napakelkasta mäenlaskuun..... mitä kaikkea me latulaiset
yhteistyökumppaneidemme kanssa keksimmekään!
Alueelle on vapaa pääsy, kolikoita voi varata arpoihin, makkaraan,
mehuun, kahviin ja pullaan. Entiseen tapaan Mikkelipuiston nuotiopaikoilla voi nauttia myös omia eväitä.
Tapahtumaa suunnitellaan jo aktiivisti muistaen kuitenkin, että
korona voi tuoda mukanaan muutoksia, joita emme toivo. Seuratkaa
ilmoittelua ja tulkaa mukaan tapahtuman toteutuessa nauttimaan
helmikuisesta sunnuntaipäivästä!

Kaikissa Ladu
n
tapahtumissa
käteismaksu

JÄÄLLE LUISTIMIN!
Muutamat ovat jo ehtineet luistelemaan rantoja pitkin järven
jäällä! Me, joilla ei ole tuntemusta lähialueen vesistöistä ja
niiden jääoloista, olemme turvautuneet Hänskin tekojäälle.
Latulaisille retkiluistelua harrastaville on varattu sunnuntaiaamuisin klo 9-10 aika Mikkelin Luistelijoiden pikaluistelujaoksen
kanssa. Sopuisasti sujuu, sillä kenttämestarit ovat jäädyttäneet
pikakiitäjille mainion radan ja meille heidän vierelleen turvallisen kaistan. Yhteistyö jatkuu ainakin tammikuun.
Moni kysyy, mitä kuuluu Kaihulle; tuleeko sinne luistelurata
tämän talven aikana?
Varmaa vastausta ei ole; riippuu siitä, tuleeko jäätä ja myös
siitä LÖYTYYKÖ TALKOOLAISIA RADAN KUNNOSSAPITOON????
Siispä, jos olet valmis talkoolaisten ryhmään, ota pikimmiten
yhteys Anjaan 040 745 99 65 tai anjakaarina.marttila@gmail.com, jotta voidaan kaupungin liikuntatoimen kanssa käydä neuvotteluja.
Latu ja Polku -lehden uusimmassa numerossa on erinomainen artikkeli ”Jäänlukutaidon
ABC”. Käy lukemassa! Jos retkiluistelusta kiinnostuneita löytyy, voimme tulevana syksynä järjestää yhteistyössä Suomen Retkiluistelijat ry:n kanssa esim. tulokaskurssin. Otapa
siis yhteyttä , jos olet innostunut asiasta.
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LATUPIRTTI 20 vuotta
LATUPIRTIN RAKENTAMINEN KÄYNNISTI
MERKITTÄVÄN MIKKELIN LADUN JÄSENMÄÄRÄN
LISÄYKSEN

Lisäksi löysimme erittäin merkittävän määrän
hyviä yhteistyökumppaneita, joilta saimme
tuotelahjoituksia, alennuksia ja muuta tukea.

Länsi-Savo 15.9.2000
Tästä se alkoi. Tiedotustilaisuudessa ilmoittautui
36 vapaaehtoista rakentajaa. Rakennustyöt
käynnistettiin välittömästi. Kaikki olivat hyvin
sitoutuneita työhön lupausten ja käytettävissä
olevan aikansa puitteissa. Myös luonnon
olosuhteet suosivat työtämme, sillä ensimmäinen
sade tuli vasta silloin, kun meillä oli runko
pystyssä ja aluskate asennettuna.
Harjannostajaisia vietimme jo pikkujoulujen
merkeissä. Latupirtiksi nimetty hiihtomajamme
valmistui helmikuun alussa hiihdettävään
Susiniemi-hiihtoon mennessä, jolloin vietimme
Vihkiäisjuhlaa, vuosi oli 2001. Käyttöön
vihkimisen suoritti diakoni Matti Boisman.
Suomen Ladun tervehdyksen toi
toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen.
Hiihtomajan rakentaminen oli ollut Mikkelin
Ladulla haaveena jo useita vuosikymmeniä,
kerran oli puutkin saatu talkoilla keräämällä.
hanke oli kuitenkin rauennut.
Taloudellisesti tämän merkittävän investoinnin
mahdollisti muutaman vuoden latulaisten
aktiivinen toiminta. Silloin järjestimme; Suomen
Ladun leiripäivät, Erävaelluksen SM-kisat ja Erämelonnan SM-kisat. Näistä kaikista saimme
kohtuullisen taloudellisen tuloksen. Oma rahoitus
oli turvattu. Avustuksia saimme Mikkelin
kaupungilta ja maalaiskunnalta.
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Kiitoksena saamastamme tuesta olemme
hankkineet kunniataulut Latupirtin seinälle, sekä
suosittelemme latulaisille, että käyttäisivät näitä
yrityksiä hankinnoissaan.

Yhteistyökumppanit
Toiminta Latupirtillä on ollut hyvin vilkasta,
varsinkin hiihtokaudella, jolloin siellä toimii n.100
vapaaehtoisen pyörittämä latukahvio.
Latupirtin valmistuttua ja muutoinkin toiminnan
lisääntymisen myötä on Mikkelin Ladun
jäsenmäärä on lisääntynyt n.500-yli 1200
henkeen.
Kesäisin on vuokrauskäyttö ollut suosittua.
Keskiviikkoisin on jäsenten oma yhteiskäyttö
päivä.
Kiitän kaikkia latulaisia ja yhteistyökumppaneita,
jotka olette osallistuneet Latupirtin rakentamiseen, ylläpitoon ja muuhun toimintaan.

Seppo Puntanen
Majatoimikunnan pj

Kuten Puntasen Sepon jutusta käy ilmi, Latupirtti on yksi toimintamme kulmakivistä.
Siksi meillä on aihetta juhlaan tarjoten vuoden mittaan tapahtumia eri kohderyhmille.
Susiniemi-hiihto su 31.1. kokoaa toivottavasti runsain joukoin hiihtoväkeä (jos ei latuja, tervetuloa kävellen..) viettämään talvista päivää kanssamme. Jonkinlaisia yllätyksiä
luvassa!
Perheliikuntapäivää vietämme su 7.3. monenlaisten erityisesti lapsiperheille suunnattavien aktiviteettien merkeissä.
Toukokuussa viikolla 20 (17.-22.5.) meillä on valmius ottaa koululuokkia/päiväkotiryhmiä viettämään keväistä retkipäivää kanssamme.
Nuku yö ulkona la 28.8. koonnee jälleen eri-ikäisiä nukkujia viettämään yön ulkosalla
erilaisissa majoitteissa.
Vie vanhus ulos -teemalla toivotamme ikäihmiset tervetulleiksi vierailulle syksyisellä
vanhusten viikolla.
Pikkujouluihin ke 15.12. toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan. Tilaisuus sitoo vuoden tapahtumat yhteen muistaen, että 15.12. 2000 pidettiin Latupirtin
harjannostajaiset ja pikkujoulut.
Hiihtokaudella Latupirtti palvelee tammikuussa viikonloppuisin ja helmikuun alusta kauden loppuun päivittäin. Muutokset sääolosuhteet huomioiden mahdollisia.
Kesäkaudella keskiviikko on jäsenistön päivä, jolloin saunomisen ohella pidetään
pirtti ja sen ympäristö kunnossa. Myös juhannus varataan jäsenistön käyttöön.
Talkoita järjestetään niin keväällä, kesäkauden aikana kuin syksylläkin. Tervetuloa mukaan!
Kulujen kattamiseksi Latupirttiä vuokrataan edelleen (tiedot toisaalla). Kota pidetään avoinna toivoen, että kävijät jättävät sen siistiin kuntoon poistuessaan.
Lippu salkoon!
Päättyvän vuoden ehkä koskettavin hetki koettiin Latupirtillä itsenäisyyspäivän aamuna
klo 9. Suomen lippu nostettiin ensimmäisen kerran salkoon. Kunniatehtävän hoitivat
Sepot Puntanen ja Tiihonen.
Lippuhanke toteutettiin totuttuun tapaan talkoilla Carlson Oy:n lahjoittaessa lipputangon. Lipun ohella meillä on uusi viiri, joka liehuu ensimmäisen kerran Susiniemi-hiihtopäivänä 31.1.2021.
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POLKUJUOKSIJAT AKTIIVISINA
Polkujuoksu on vakiinnuttanut asemansa yhdistyksemme lajien kirjossa. Menneen kesän ohjelmassa oli polkujuoksukoulu ja viikoittaiset yhteislenkit. Koronatilanteen takia
polkujuoksukoulu päästiin toteuttamaan vasta heinä-elokuussa. Polkujuoksijat ovat
hyödyntäneet jo useamman vuoden Suomen Ladun koulutuksia ja niinpä käytettävissä
kesän kurssillakin oli peräti 8 koulutettua ohjaajaa!
Kesäajan ohjatut lenkit jouduttiin keskeyttämään syyskuun alussa koronatilanteen
vuoksi ja muuttamaan polkujuoksu omatoimiseksi harrasteeksi.
Toimintavuoden aikana Mikkeliin saatiin kaksi uutta polkujuoksureittiä. Teimme yhteistyötä Mikkelin Kilpa-Veikkojen kanssa reittisuunnittelussa, sillä MiKV oli saanut Tästä
Hyvää Seuraa -hankerahoitusta. Nyt sekä Urpolasta että Rantakylästä löytyy merkatut
polkujuoksureitit.
Marraskuun alussa neuvoteltiin MiKV:n kanssa ja sovittiin polkujuoksuun liittyvän
yhteistyön periaatteista. Jatkossa Mikkelin Kilpa-Veikot keskittyy polkujuoksun kilpailulliseen toimintaan ja Mikkelin Latu polkujuoksukoulun ja yhteislenkkien tarjoamiseen.
Molemmat tahot pyrkivät tiedottamaan kumppaninsa toiminnasta nykyistä aktiivisemmin. MiKV:llä on suunnitteilla järjestää tulevana keväänä polkujuoksun Touko Cup,
kolmen/neljän osakilpailun polkujuoksusarja Mikkelin lähimaastoissa.
Ladun ohjelmistossa on 6-7 viikkoa kestävä ehkä jo huhtikuussa käynnistyvä polkujuoksukoulu ja sitten viikottaiset yhteislenkit.
Tätä juttua kirjoitettaessa tuli tieto, että Suomen Latu on myöntänyt Mikkelin Ladulle
näillä näkymin elokuussa järjestettävän Tutustu polkujuoksuun -tapahtuman.
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PYÖRÄILYVUOSI 2020
Talvien muuttuessa vähälumisemmiksi pyöräilykausi selkeästi pitenee. Alkukaudesta poljettiin ensin pienissä porukoissa, mutta kesän mittaan päästiin normiohjelmiin. Kesäkuulle
suunniteltu Ahvenanmaan pyöräilyviikko jouduttiin perumaan. Myöskään vuotuinen
Puumalan Saaristolenkki ei toteutunut tieurakoiden vuoksi.
Maanantaisin Puistokadun lähtöruutuun kokoontui niin vauhdikkaammin eteneviä kuin
leppoisampaan vauhtiin tyytyviä keskimäärin 30 viikottain.Monet ovat omia aikojaan
polkeneet jopa ennätysmääriä kauden aikana, jopa 9000 kilometrin saavutus on totta! Monelle kilometrejä tärkeämpää ovat reitin maisemat ja mukava porukka. Näin ainakin kesän
torstaisilla seniorilenkeillä oli aistittavissa.
Kesän ns. pitkä pyöräily suuntautui tällä kertaa Haukivuoren ja Virtasalmen maisemiin.
Lauantai poljettiin sateessa ja sunnuntaina tarvittiinkin jo aurinkovoiteita! Kolme urhoollista polki koko reitin yhtenä päivänä, lauantaina.
Kaupungin ja oppaiden kanssa suunniteltuja kulttuuripyöräilyjä eivät sääolot hemmotelleet. Milloin oli paahtava helle ja milloin satoi kaatamalla.... vain Visulahteen suuntautunut
retki saatiin toteutettua. Lannistumatta yrittänemme tulevana kesänä jälleen!
Tulevia suunnitelmia
Ensi kesänä kokoonnutaan jälleen maanantailenkeille ja todennäköisesti myös seniorit
polkaisevat lähiympäristön reiteille torstaisin.
Kaupungin kanssa on suunnitteilla saada pyöräilyreittejä vielä ennen kesää niin sähköiseen muotoon kuin paperikartallekin. Heti, kun projekti etenee, tiedotamme nettisivuillamme.
Viime kesänä lanseerattu Mikkeli-Haukivuori-Naarajärvi (Pieksämäki) reitti koeajetaan
kesäkuun 19.-20. päivinä. Yhteen suuntaan matkaa kertyy n.90 km, joten yöpymispaikkoja
varataan.
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Heinäkuun toisena viikonloppuna 9./10.-11.7. poljetaan Puumalan Saaristokierros tai
vaihtoehtoisesti uusi Saimaan saaristoreitti.
Pyöräilyviikko suuntautuu tulevana kesänä Länsirannikolle. Kaavailtu ajankohta on elokuussa viikko 32.
Kauden pyöräilyt suunnitellaan valmiiksi niin aikatauluiltaan, majoituksiltaan kuin kustannuksiltaan toukokuun alussa ilmestyvään Tiedotelehteen 2/2021. Toki heti, kun valmista
on, tietoa tulee nettiin.
Kesäkauden Kilometrikisaan lähdemme jälleen joukkueena. Tammi-helmikuussa poljettavaan talvikilometrikisaan emme joukkueena lähde, mutta jos poljet talvellakin, laita
kilometrit ylös ja ilmoita Anjalle maaliskuun alussa. Arvonnassa voit voittaa!!!
Tammikuussa kannattaa huollattaa pyörä kuntoon. RM-Wauhtipyörässä Ladun jäsenet
saavat huollon hinnasta 25 %:n alennuksen. Liike sijaitsee osoitteessa Raatihuoneenkatu 7.

Kilometrikisa 2020
Tehosarjan sijoitus 12 >> Joukkueen keskiarvo 3 940,7 km/hlö
Kilometrit yhteensä 78 813,6 km >> Pyöräilypäivien keskiarvo 84,80 pv/hlö
Pyöräilypäivät yhteensä 1 696 >> Bensaa säästetty 5 516 litraa >> CO2 säästetty 13 790 kg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

juhame
HIPA
KOPA
ILe L
sapu1
kari Laamanen
alome
Merah
juhakro
rhy56
jarmo.petaja
Pekkama
VePe70
Kako
pihe
timow
masa71
juhe
katjahuoponen
KAnu1

8 180 km
7 700 km
7 700 km
7 157 km
6 005 km
5 363 km
5 008 km
4 812 km
4 350 km
3 565 km
3 325 km
2 181 km
2 159 km
2 130 km
2 012 km
1 941 km
1 851 km
1 772 km
1 552 km
1 126 km
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Nautintoa melonnasta
Tiistaisena aamuna kokoonnuimme Viljakkalansaareen kolmen kajakkikaksikon ja
kolmen yksikön joukolla lämpimän sään
vallitessa valmiina melontapäivään Puulalla. Lounastauon pidimme Papusaaressa,
josta jatkoimme kohti Alttarikiveä Soisalon
selän reunassa. Taivas pilvistyi ja ukkonen
uhitteli sen verran, että pidimme lyhyen
sadetauon eräässä mökkirannassa, mutta
pian pääsimme jatkamaan poutasäässä
takaisin lähtöpaikkaan Irman mökille.
Sauna odotti jo lämpimänä ja grilliruuat ja
Eilan paistamat letut maistuivat melojille
kuistilla kauniissa kesäillassa. Osa joukosta
yöpyi teltassa, joku riippumattoteltassa,
yksi pakettiautossa ja muut sisätiloissa. Aamupalan jälkeen teimme vielä pienemmän
lenkin Paananselälle ja pannukakkukahvit
juotuaan melojat lähtivät kotimatkalle.
Kommenteista päätellen tapahtuma oli
onnistunut ja jäämme odottamaan uusia
yhteisiä melontaretkiä.
16

LUONTO KUTSUU liikkumaan ja rentoutumaan
Erilainen vuosi 2020 sisälsi monenlaisia rajoitteita, mutta yhä useampi löysi elämäänsä
uuden ulottuvuuden: luontoliikunnan eri muodoissaan. Meillä Mikkelissä on paljon yleisiä tulistelupaikkoja ja niiden käyttö on lisääntynyt edellisvuosiin verrattuna tosi paljon.
Myös Latupirtin kodalla on kävijöitä riittänyt.
Lähiseudun retkeilyreiteillä on ajoittain ollut jopa ruuhkaa, mutta aina on jokaiselle
oma tila löytynyt. Kun kävijämäärät maastossa kasvavat, on tosi toivottavaa, että meistä
jokainen muistaa myös velvoitteen pitää luonto ja nuotiopaikat ja kodat siisteinä.
Ensi kesälle on jälleen paljon suunnitteilla. Toki tulemme huomioimaan jokaisen retken
ja tapahtuman kohdalla senhetkiset turvallisuusohjeet. Harjoittelimme jo viime elokuussa pandemian varalta laatien Rakastu retkeilyyn-tapahtumaamme tarkat ohjeiden
mukaiset suunnitelmat.
Lyhyitä päivän mittaisia retkiä löytyy useita ja uusia vinkkejä otetaan teiltä mieluusti
vastaan. Puumalan Norppapolku ja Pieksämäen Vedenjakajareitistö olivat jo viime kesänä monen toiveissa, joten nyt kalenteriin retkipäivät jo muistiin!
Vuoden kansallispuistoreissu tehdään Ilmomantsiin Petkeljärven kansallispuistoon 23.25. 7. Majoitus on alustavasti varattu n. 30 hengelle ja luvassa on niin kulttuuriosioita
kuin vaellustakin.
Kustannuksia tulee n. 300€/hlö sisältäen niin matkat, majoituksen kuin suuren osan
ruokailuistakin.
Kesän retkeilyohjelma kokonaisesittely toteutuu toukokuun alussa ilmestyvässä Tiedotuslehdessä 2/2021. Tuolloin toivottavasti olemme jo päässeet tiukimmista rajoituksista
eroon!
Retkeilytaitoja oppimaan ja kertaamaan
Rakastu retkeilyyn -ohjaajamme Jussi ja Katja kutsuvat kaikki retkeilystä kiinnostuneet
kurssille Latupirtille 24.-25.4 2021. Tämä on siis viikonloppukurssi ja luvassa on todella
mielenkiintoinen ja monipuolinen toiminnallinen tapahtuma. Tiedotamme kurssista
lisää tuonnempana, mutta päivämäärät kannattaa jo nyt merkata kalenteriin.
Hyvinvointikiertuekin tulee
Olemme saaneet Suomen Ladun ensi vuoden kiertueohjelmistosta myös Hyvinvointia
luonnosta metsämielellä- tapahtuman, jossa on mukana myös villiyrtit. Lopullinen päivämäärä sovitaan Suomen Ladun kanssa tammi-helmikuun aikana. Tästäkin tapahtumasta
tietoa lisää toukokuun tiedotteessa ja sähköisesti heti, kun suunnitelmat etenevät.
Elokuussa nukumme yön ulkona 28.8.
Syksyn ruskamatka tehdään Äkäslompoloon 11.-18.9. 2021 (viikko 37). Majoitus Lapland Hotels Ylläskaltio. Mahdollisuus myös suunnitella vaellusvaihtoehto! Lisää viikosta
kertoo Anja.
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LUONTOON LÄHDETTIIN, RETKISTÄ NAUTITTIIN
Paljon suunniteltiin, paljon peruttiin... mutta retkeilyn osalta pystyimme toteuttamaan
suuren osan tapahtumista. Tutuiksi tulivat niin lähiseutujen retkipaikat kuin kauempana
sijaitsevat kohteetkin.
Kuvat kertovat enemmän kuin sanat, joten palautetaan kesä ja syksy mieliin kuvien
kautta
Painalluksen poluille Suomenniemelle moni matkasi ensimmäisen
kerran... ja kesän aikana palasi
takaisin useammankin kerran.
Paikallisoppaana Outi Kauria.

Anttolan Hiihdenmaalta
aloitettiin.

Ruskaviikko Luostolla tarjosi todellista väriloistoa.
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Mekaanisen Musiikin Museo ja Orinoron rotko olivat mieleenpainuva yhdistelmä.

Repoveden reissulla Lapinsalmen uusi silta päätyi moneen kuvaan.
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Kansallispuistoista oli vuorossa Patvinsuo.

Rakastu retkeilyyn -tapahtuma Urpolassa.
Kauden päätösretki
tehtiin Orrainpoluille
Savitaipaleelle.

Luoston ruskamatka.
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LATUETIKETTI
Ohjeet sujuvaan hiihtolatujen käyttöön

Latu on kaikkien hiihtäjien yhteinen. Anna kaikille mahdollisuus
hiihtää omaa vauhtiaan – ja omalla tyylillään.

Muista hiihtosuunta. Noudata osoitettua hiihtosuuntaa sekä
muita ladun varrella olevia ohjeita ja varoituksia.

Nopeampi väistää. Väistä hitaampaa hiihtäjää ohitustilanteissa.
Kaksisuuntaisella ladulla kohdatessa molemmat antavat tilaa.
Liiku ennustettavasti. Katso taaksesi ennen kuin vaihdat latua,
käännyt risteyksestä tai pysähdyt. Älä kiilaa toisen eteen.

Älä luistele perinteisen ladun päällä. Se menee rikki ja
pilaa toisten hiihtonautinnon.

Älä kävele ladulla. Perinteisen latu-urat ja vapaan hiihdon osa on
tehty hiihtämistä varten, eikä niitä saa muilla liikkumistavoilla rikkoa.
Koiraa ei saa ulkoiluttaa yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla.

Auta tarvittaessa. Jokainen hiihtäjä on velvollinen auttamaan
kaatunutta tai loukkaantunutta kanssahiihtäjää.
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JÄSENMAKSUT 2021
Yhdistyksemme syyskokous päätti säilyttää jäsenmaksut ennallaan lukuunottamatta yhteisöhenkilöjäsenmaksua, jota korotettiin Suomen Ladun
ohjeistuksen mukaisesti.
Jäsenmaksut vuonna 2021 ovat:
• henkilöjäsen 25€
• perhejäsenyys (sama osoite) 35€
• nuorisojäsen (alle 20v) 12€
• opiskelijajäsen (alle 29v) 12€
• rinnakkaisjäsenyys toisessa latuyhdistyksessa 12€
• yhteisöhenkilöjäsen 33€.

Pirtin
Kehräämö Oy
www.pirtinkehraamo.fi

ULKOILEVAN IHMISEN ERIKOISLIIKE
SAVILAHDENKATU 10, LAITISENKULMA
PALVELEMME MA-PE 10-18 JA LA 10-14
TERVETULOA TUTUSTUMAAN VALIKOIMIIMME!

Jäsenyys tuo mukanaan monia etuja niin paikallisiin
kuin valtakunnallisiinkin yrityksiin.
(ks. suomenlatu.fi/jäsenedut)
Mikkelin Ladun jäseneksi parhaiten pääsee täyttämällä liittymislomake sivulta:
https://mikkelinlatu.suomenlatu.org:Liity jäseneksi
-kohdasta. Liittyminen onnistuu myös ottamalla
yhteyttä keneen tahansa hallituksen jäseneen.
Aina kannattaa pitää jäsenkortti mukana ja kysäistä....

Suur-Savon Osuuspankki tarjoaa 250 euron alennuksen OP Kodin välityspalkkiosta, etu ei koske
minimipalkkiota. Esitä jäsenkorttisi asioidessasi OP
Kodin toimipisteessä. Suomen Ladun jäsenenä saat
5 kertaa vuodessa Latu ja Polku -lehden sekä oman
latuyhdistyksen tiedotteen 2krt/v. Alennuksia majoituksista saat mm. seuraavista kohteista: Kiilopään
Tunturikeskus, Akumaja (Paistunturien erämaa), Ylläsjärven Tunturihotelli, Ounasvaaran Lakituvat, Tunturikemiö (Jerisjärvi) ja Kilpisjärven Retkeilykeskus.
Alennuksia tulee myös Start-tarvikkeista (Startex
Oy), Bear&Water -tuotteista sekä Karttakeskuksen ja
Partioaitan tuotteista.
Tarkemmin:
http://www.suomenlatu.fi/jäsenpalvelut/jäsenedut
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SPORTTARI

Latupirtin vuokraukset:
Pirtti ja sauna
110 eur/vrk ei jäsen, jäsenille 80 eur/vrk
Viikonloppu
Pirtti ja sauna 200 eur ei jäsen, jäsenille
150 eur
Gps-laitteita vuokrattavana
5 eur/vuorokausi, 10 eur/viikonloppu,
15 eur/viikko. Vuokrattavissa myös
Lumikenkiä, kävelysauvoja, telttoja,
rinkkoja, iglun muotti ym. Tiedustelut
Esko Piispa.
Latupirttiä voi vuokrata myös lyhyemmäksi ajaksi esim. kokouksiin, erilaisiin juhliin ja
ym tilaisuuksiin.
Latupirtin tiedustelut ja varaukset: Anja Marttila 040 745 9965
anjakaarina.marttila@gmail.com.
Latupirtin osoite: Latupirtintie 32, 50670 Otava (navigaattori ei opasta perille
oikein, ajo Korpikoskentie 33 risteyksen kautta).

OUTAMAJA 2021
OUTAMAJA LATULAISILLE
Loppuvuoden 2021 käytössä olevat
viikot ovat: vk 29, vk 35, vk 41 ja vk 47
Niitä voi varata 31.3.2021 mennessä.
Joskus varauksia peruuntuu, joita voi
tiedustella.

Tiedustelut ja hakemukset:
matti.uimi@gmail.com
Käytä hyväksesi Outamajan viikkoja!

Mikkelin alueen laavut ja kodat julkaisu löytyy Google haulla: Mikkelin
alueen laavut ja kodat.
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Haluamme olla sinulle ja perheellesi

elinikäinen kumppani.
Osuuspankki on paikallinen ja suomalainen, asiakkaiden omistama pankki.
Päätökset tehdään täällä ja ne hyödyttävät omaa maakuntaamme.
Olemme turvallinen ja luotettava kumppani elämäsi eri vaiheissa.
Suurissa ja pienissä tarpeissa. Opiskeluaikana, kodin tai mökin
hankinnassa, auton ostossa tai remontissa. Katso henkilökuntamme
yhteystiedot ja omistaja-asiakkaan mainiot edut osoitteesta:
www.op.fi/suur-savo. Tervetuloa meille!
Varaa aika kätevästi verkossa www.op.fi
tai puhelimitse 0100 0500.
Puhelun hinta 0100-alkuiseen numeroon: pvm/mpm
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